
Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 133 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Dominika Majchrzak 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Problematyka pogranicza suplementu diety a produktu leczniczego. 

 

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wskazanie faktycznych oraz ustawowych 

różnic pomiędzy środkami spożywczymi, jakimi są suplementy diety a produktami leczniczymi. 

Zagadnienie to jest istotne, gdy pod uwagę zostanie wzięte dobro i ochrona zdrowia konsumenta, 

w szczególności mając na uwadze fakt, iż produkty te, w opinii przeciętnego odbiorcy są traktowane 

jako tożsame, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  

W ostatnich kilkunastu latach prowadzone badania naukowe wykazały, iż żywność 

otrzymywana metodą przemysłową, biorąc na wzgląd właściwości odżywcze, znacznie różni się 

od środków spożywczych, które wytwarzane są w tradycyjny sposób.  Niemożność dostarczenie 

wszystkich niezbędnych elementów - jak witaminy, składniki mineralny przez owe produkty, stała się 

przyczyną zwiększenia zainteresowania i poszukiwania przez konsumentów, środków, które mogłyby 

stać się przedmiotem takiej suplementacji. Z tej przyczyny, jak i obserwując wzrost zainteresowania 

społeczeństwa tematyką zdrowia oraz propagowania zdrowego tryby życia, zaczęto stosować 

suplementy diety, które w myśl obowiązujących przepisów prawa zostały zdefiniowane jako środki 

żywnościowe. Wynikiem tego stał się fakt powszechnej dostępności omawianych produktów, 

a w dalszej kolejności możność nieograniczonego ich spożywania, pomimo posiadania w niektórych 

przypadkach właściwości zbliżonych od produktów leczniczych. Z tej przyczyny, dostrzegając 

zagrożenia nadmiernego spożycia i wpływu na zdrowie konsumenta poprzez stosowanie w składzie 

suplementów diety substancji, których właściwości nie zostały potwierdzone pracami badawczymi, 

tematyka ta stała się przedmiotem zainteresowania prawodawcy unijnego. Uznano, iż koniecznym jest 

stworzenie ram prawnych dotyczących omawianych środków, by jednocześnie mogły zostać spełnione 

podstawowe założenia  ustawodawcy Unii Europejskiej, a i też ujednolicenie struktur we wszystkich 

państwach członkowskich, szczególnie w kontekście prawa żywnościowego, a więc bezpieczeństwa 

żywności i żywienia, oraz zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, i życia konsumenta 

środków spożywczych. 

W tym kontekście polem debaty tegoż artykuły będzie zbadanie faktycznych i prawnych 

podstaw zasadności stosowania omawianych produktów, a także wskazania czy obowiązujące przepisy 

prawa w sposób dostateczny chronią przeciętnego konsumenta przed zagrożeniami, mogącymi nastąpić 

w związku z ich stosowaniem.  
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Jak dotychczas, tematyka ta była przedmiotem rozważań nielicznych artykułów 

popularnonaukowych. Dostrzegalny jest brak opracowań, w formie monografii, wyczerpujących w pełni 

to zagadnienie, tak biorąc na wzgląd aspekty prawne jak i medyczne. Nieliczne, dawne prace 

poświęcone odżywianiu i suplementacji nie znajdują już w pełni zastosowania wobec obecnego stanu 

wiedzy. Stąd tym bardziej wyrazista jest potrzeba, podjęcia próby wyjaśnienia i zbadania, przede 

wszystkim regulacji prawnych dotyczących suplementów diety. Z tego względu analizie zostanie 

poddane nie tylko polskie ustawodawstwo, a więc ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z 2006 r.,
1
 polskie akty wykonawcze,

2
 ale przede wszystkim regulacje unijne – zwłaszcza dyrektywa 

nr 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodwastw państw członkowskich odnoszących się do suplementów diety.
3
  

 

I Pojęcie suplementu diety. 

Kilkukrotnie w niniejszym opracowaniu posłużono się już pojęciem „suplement diety”. 

Istotnym więc, wydaje się fakt przybliżenia i wyjaśnienie tego określenia. Co właściwie należy 

rozumieć pod tą jakże popularną nazwą. 

Suplementy diety, a dokładniej suplementy żywnościowe
4
 to nie jak powszechnie mogłoby 

się wydawać środki farmaceutyczne bądź produkt mające takie właściwości, ale - żywność. Ta, 

w rozumieniu obowiązujących przepisów oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, 

częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których 

spożycia przez ludzi można się spodziewać.
5
 Tak szerokie ujęcie zakresu definicji żywności, a więc 

produktów spożywanych jak i produktów mogących potencjalnie być spożywanymi przez człowieka, 

rodzi możność zakwalifikowania do tej kategorii także suplementów diety, co zostało uczynione przez 

ustawodawca. Jednak biorąc pod uwagę tradycyjne i powszechne rozumienie pojęcia żywności, 

niezwykle ciężko nam zgodzić się z tą kwalifikacją, biorąc na wzgląd chociażby specyfikę i formę 

suplementów.  

Samej definicji, wyjaśniającej co rozumiane jest pod określenie suplementu diety poszukiwać 

należy w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  która w tej materii 

implementuje art. 2 dyrektywy 2002/46/WE. W mej ocenie, wskazane tam pojęcie pogłębia wątpliwości 

co do istoty produktu. Pod tą nazwą odnaleźć bowiem można definicję, która określa suplement 

żywnościowy jako będący środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, 

będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, lub innych substancji 

                                                           
1 Zob. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) 
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. 
z 2007 r., nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) 
3 Dz. Urz. UE, L 183, z 12 lipca 2002 r. poz. 51 oraz rozporządzenie Komisji nr  1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które można 

dodawać do żywności, w tym do suplementów diety (Dz. Urz. UE, L nr 314) 
4 Pod takim określeniem występują one na gruncie przepisów prawa Unii Europejskiej 
5 Zob. art. 3 u.b.ż i ż. 
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wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, pojedynczy bądź złożony, który jest wprowadzany 

do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych 

podobnych postaciach płynu, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i in. 

Tak by istniała możliwość jego spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, 

jednocześnie wskazując, że wyłączone z tej kategorii powinny być produkty posiadające właściwości 

produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. 

Pomimo więc uznania, iż suplementy diety to produkty stanowiące rodzaj żywności, 

ze względu na ich charakter i postać, będą to środki żywnościowe faktycznie bardzo odbiegające 

od tradycyjnej formy żywności. Co więcej, przytoczone wyjaśnienie akcentuje, że te będąc środkami 

skoncentrowanego źródła składników mineralnych, mogą w swoim składzie zawierać takie witaminy, 

jak :A, D, E, K, witaminy z grupy B, niacynę, kwas pantotenowy i związki mineralne: wapń, magnez, 

żelazo, miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, i tym podobne
6
 – a więc substancji, które spożywane 

w nadmiernych ilościach mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Ponadto, w dyrektywie 

2002/46/WE odnaleźć można zezwolenie stosowania ponad wyżej wymienione „innych substancji” 

bliżej nieokreślonych, co w kontekście bezpieczeństwa stosowania i łatwości nabycia, rodzi istotne 

zagrożenia nadużywania tegoż ze strony producentów suplementów diety.  Fakt, jako że na gruncie Unii 

Europejskiej, i prawa polskiego nadal nie doszło do ustalenia maksymalnych poziomów 

dopuszczalności stosowania określonych substancji w składzie suplementów, rodzi pytanie – na ile 

bezpieczne i nieszkodzące będzie to dla zdrowia człowieka, w szczególności uwzględniając kwalifikację 

suplementów diety jako środków spożywczych.  

 

II Suplementy żywnościowe a środki lecznicze – studium porównawcze. 

Powyższe rozważania prowadzą do uznania, iż suplementy diety, pomimo zaliczenie ich 

do kategorii żywności będą produktami szczególnymi. W opracowaniach naukowych,
7
 szczególnie 

o profilu medycznym, wielokrotnie powtarzająca jest opinia (której odzwierciedlenie odnaleźć można 

w samej preambule dyrektywy 2002/46/WE dotyczącej suplementów żywnościowych), że spożywanie 

tych środków będziemy wiązać wyłącznie z utrzymaniem prawidłowej homeostazy organizmu, 

utrzymanie status quo, a nie, przykładowo drogą do samowyleczenia się z pierwszych symptomów 

chorobotwórczych. 

  Niestety bacząc na przeprowadzane ankiety
8
 i badania, a też bacząc na specyfikę, zwłaszcza 

formę wizualną tych produktów, w ocenie przeciętnego konsumenta, często dochodzić będzie 

do uznania ich za środki farmaceutyczne. A przecież jeszcze raz podkreślając, celem suplementów 

żywnościowych nie jest poprawa, ale utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Problem będzie jeszcze 

                                                           
6 Wykaz substancji dozwolonych został określonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz znakowania suplementów diet, Dz. U. 2010 r. nr 91, poz. 596 
7 Anuszewska E., Rynek suplementów diety. Dlaczego jest tak trudny do uregulowania? Panceum – Leki ziołowe nr 3, lipiec- 

sierpień 2011, str. 8-11 
8 Stoś K., Krygier B., Głowala A. Jarosz M., Skład wybranych suplementów diety w świetle obowiązujących wymagań, Zeszyty 
naukowe Bromat. Chem. Toksykol. –XLIV, nr 3 2011 r., str. 596-603 
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bardziej dostrzegalny biorąc na wzgląd, tak zwane, „produkty z pogranicza” (borderline products),
9
 

które ze względu na swoje właściwości mogą być klasyfikowane do obu kategorii - suplementów diety, 

jak i produktów farmaceutycznych.
10

 Pomimo regulacji art. 3a pr. farm. zgodnie z którym w przypadku 

spełniania przez produkt jednocześnie kryteriów produktu leczniczego i suplementu lub kosmetyku, 

zastosowanie znajdą przepisy prawa farmaceutycznego, i tak trudności będą powstawać, gdyż taka 

ocena, do jakiej kategorii dany produkt powinien być zaliczony jest niezwykle trudna, a wskazanie, 

że powinna być podejmowana dla każdego przypadku z osobna dodatkowo implikuje możliwości 

powstania problemów natury praktycznej. 

  Skalę problemu dodatkowo obrazuje orzecznictwo ETS. Z jednej strony uznano, na gruncie 

definicji produktu leczniczego (o czym poniżej), że wystarczająca będzie sama prezentacja produktu 

jako by świadcząca o tym, iż produkt posiada właściwości lecznicze,
11

 a z drugiej, w jednym z wyroków 

z dnia 15 listopada 2007
12

 r. ETS stwierdził, że samo wywieranie wpływu na funkcje fizjologiczne 

organizmu nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką, musi ponadto istnieć znaczący wpływ leczniczy. 

A to z perspektywy producenta „środków z pogranicza” dodatkowa trudność, ale i możliwość dokonania 

świadomie błędnej kwalifikacji w celu ominięcia rygorystycznych przepisów prawa farmaceutycznego 

i uznania przez niego, ze dany produkt będzie suplementem diety – a więc środkiem powszechnie 

dostępnym. Taka decyzja może pociągnąć za sobą szereg konsekwencji biorąc na wzgląd chociażby 

art. 124 czy art. 130 Prawa farmaceutycznego.
13

 

Wobec powyższego, istnieje, potrzeba wskazania ustawowych i faktycznych różnic pomiędzy 

tym środkiem, a produktem leczniczym, które jednak na pierwszy obraz, niekiedy mogą być mało 

dostrzegalne. Sam ustawodawca wyraźnie nakreślił linię demarkacyjną pomiędzy suplementem diety 

a lekiem. W prawie unijnym można ją odnaleźć w definicji żywności, zawartej w rozporządzeniu 

178/2002,
14

 natomiast na gruncie prawa polskiego, w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

ponownie, dosłowne brzmienie przepisu wyłącza z definicji „żywności” pojęcia leku. Oczywistym 

odniesieniem będzie też wskazanie, że wobec tych produktów zastosowanie znajdą odrębne regulacje 

prawne – wobec suplementów diety - wspominana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z 2006r., a w przypadku leków ustawa Prawo farmaceutyczne z 2001r., chociażby w oparciu 

o to wskazanie traktować, te dwa produkty z goła odmiennie.  

 

 

 

                                                           
9 Kondrat M., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009, str.122-125 
10 Zob. Leśkiewicz K., Zakaz wprowadzania w błąd konsumenta w prezentacji suplementów diety, Przegląd Prawa Rolnego nr 1 
2011 r., str. 38 i n. 
11 Art. 2 pkt. 32 u.p.f. 
12 Zob. wyrok ETS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie C-319/05 Komisja Europejska v. Republika Federalna Niemiec 
13 Art. 124 i 130 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2008 r. nr 45, poz. 271 
14 Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 

i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności Żywienia 
i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L31 z 1.02.2002, s. 1 z późn. zm.)  
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III Prawne przesłanki rozgraniczenia suplementu diety a produktu leczniczego. 

Środek spożywczy nie jest medykamentem w rozumieniu normatywnym, a i powinno
15

 być 

uznane, że lek nie będzie miał postaci żywności.
16

 Rozgraniczenie to, podkreślone jest w szczególności 

we wspomnianej dyrektywie unijnej 2002/46/WE (nie ma ona zastosowania do leków, o czym świadczy 

art. 1 u. 2 dyrektywa nie ma zastosowania do produktów leczniczych jak to określa dyrektywa 

2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.). 

Z drugiej jednak strony, darmo poszukiwać takich wyłączeń na gruncie prawa 

farmaceutycznego. Przedmiotową regulację dotyczącą zagadnienia produktu leczniczego odnaleźć 

można w ustawie z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 1 stycznia 

2002 r. (Dz. U. 2008 r. nr 45, poz. 271). W ślad za prawem wspólnotowym zawiera ona najważniejsze 

wyjaśnienia pojęciowe. Pojęcie produktu leczniczego,
17

 które zostało wskazane w art. 2 pkt. 32 oparte 

zostało o definicję zawartą w dyrektywie 2001/83/WE i 2001/82/WE, gdzie produktem leczniczym – 

jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania 

lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub 

w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 

farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. (…)” natomiast zgodnie z dyrektywą 

nr 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
18

 produktem leczniczym jest 

a) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowanych jako posiadające właściwości 

lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi; b) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, 

które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany funkcji 

fizjologicznych poprzez powodowanie działania farmakologicznego, immunologicznego 

lub metabolicznego, albo w celu stawienia diagnozy leczniczej (art. 1 pkt 2).  

Przez produkt leczniczy należy więc rozumieć taki, któremu można przypisać właściwości 

zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi. Ponadto, jak wskazał Trybunał w jednym 

z orzeczeń w sprawie 227/82 Leendert van Bennekom
19

 „produktem leczniczym nie jest wyłącznie 

produkt, który posiada właściwości terapeutyczne czy diagnostyczne, ale także taki produkt, który 

opisane właściwości posiada w niewystarczającym stopniu bądź nie posiada ich w ogóle, ale został 

przedstawiony w sposób, który sugeruje konsumentowi, że ma on do czynienia z produktem 

leczniczym”. Do sprecyzowania pojęcia produktu leczniczego doszło także w orzeczeniu w sprawie C-

                                                           
15 Zboralska M., Suplement diety a lek (artykuł), www.krsio.org.pl/site/21,93 
16 W przeciwieństwie do definicji żywności i suplementu diety dyrektywie 2001/83/WE wyraźne nie wyłącza z zakresu 

pojęciowego „leku” żywności. 
17 Ustawodawca unijny posługuje się pojęciem produktu leczniczego. Dla uproszczenia w niniejszej pracy zamiennie będą też 

używane pojęcia leku, farmaceutyku czy środka leczniczego. 
18 Dz.Urz. UE, L 136, z 30 kwietnia 2004 r., s.34-57 
19 ECR 1983, S 038883 
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219/91 Ter Voort,
20

 gdzie „produkt rekomendowany albo opisywany jako mający właściwości 

profilaktyczne albo terapeutyczne jest produktem leczniczym „poprzez swoje przedstawienie” 

w rozumieniu przepisów dyrektywy, nawet jeżeli generalnie uważany jest za żywność, a nawet jeśli 

przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie ma znanego działania terapeutycznego”.  

Istotne z punktu widzenia tej definicji jest, więc określenie „przedstawiana jako posiadająca”. 

Funkcją produktu leczniczego ma być postawienie diagnozy lub przywrócenie, poprawienie 

czy modyfikacji fizjologiczna organizmu ludzkiego. Mówiąc najogólniej ma on leczyć, poprawiać stan 

zdrowia bądź przynajmniej w świadomości konsument kupującego taki produkt, właśnie wskazane 

właściwości posiadać. Należy stwierdzić, że produktem takim będzie, ten, który ma właściwości 

lecznicze lub mający właściwości zapobiegania chorób lub przedstawiany w sposób sugerujący, że jest 

to środek leczniczy albo służący do przywracania, poprawy czy modyfikacji fizjologicznej funkcji 

organizmu. Wystarczy, że produkt będzie spełniał jedną z powyższych przesłanek by zostać uznanym za 

leczniczy. Jeszcze raz podkreślając, z powyższej definicji i przytoczonych orzeczeń wynika zatem, 

że substancja zostanie uznana za produkt leczniczy, także wtedy, gdy sposób prezentacji będzie 

sugerował, iż posiada ona właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi, bądź gdy dany 

produkt będzie mógł być stosowany lub podawany ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany 

funkcji fizjologicznych. Tak rozumiane pojęcie poparte interpretacją Trybunału Sprawiedliwości 

UE jest definicją rozumianą szeroko, gdyż nie tylko faktyczne cechy produktu będą decydować o jego 

zakwalifikowaniu do kategorii produktu leczniczego, albowiem i sam sposób prezentacji będzie mógł 

powodować, iż produkt będzie traktowany jako lek.
21

 Jeśli bowiem określony produkt zawierający 

substancję lub mieszaninę substancji będzie prezentowany jako posiadający właściwości lecznicze 

lub zapobiegające chorobom u ludzi to będzie on kwalifikowany jako lek z pełnymi tego skutkami. 

Będzie podpadał pod reżim prawa farmaceutycznego (reklama, etykietowanie).  

I w tym wymiarze od razu należy też odwołać się do różnic wynikających z regulacji prawnych 

w przedmiocie procedury wprowadzania na rynek leku, z jednoczesnym porównanie tegoż procesu 

do procedury wprowadzania suplementów diety. W tym drugim przypadku na producencie spoczywać 

będzie obowiązek powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
22

 Przepisy nakładają 

obowiązek podania nazwy, wzoru opakowania, daty wprowadzenia, a gdy dany produkt znajduje się już 

w obrocie gospodarczym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w powiadomieniu obligatoryjnym elementem będzie wskazanie właściwego organ tego państwa. 

Na tym jednak wyczerpują się obowiązki producenta, a i do kompetencji Głównego Inspektora 

Sanitarnego nie będzie należeć wydanie specjalnych pozwoleń w przedmiocie takiego wprowadzenia. 

Co więcej, jeżeli wszystkie wymogi, wskazane powyżej, będą prawidłowo wypełnione, nie będzie on 

                                                           
20 ECR 1992, s. I-05485 
21 W poglądach doktryny wskazuje się, iż obecnie definicja leku ma charakter dwutorowy – Świerczyński M., [w:] Traple E., 

Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007 s. 62 
22 Centralny organ administracji podległy Ministrowi Zdrowia. Odpowiedzialny za koordynację i kontrolę w przedmiocie 
publicznej inspekcji sanitarnej. 
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uprawniony do prowadzenia, przykładowo procedur wyjaśniających czy wstrzymujących proces 

wprowadzania na rynek.  Nie można, więc mówić o daleko idących restrykcjach prawnych.  

Te natomiast będą widoczne w sytuacji wprowadzania pierwszy raz do obrotu produktów 

leczniczych. Gdzie nie tylko istnieć będzie wymóg prowadzenia specjalnych badań klinicznych 

dokumentujących skuteczność terapeutyczną leku, ale i obowiązek przedstawienia go przed Urzędem 

Rejestracji Produktów Leczniczych, w celu dokonania rejestracji, by w dalszej kolejności dopiero 

uzyskać pozwolenia na wprowadzenie go na rynek. Dostrzec można, że podczas gdy przy procedurze 

rejestracyjne leku musi być spełniony szereg wymogów, to w przypadku suplementu diety wymagane 

będzie wyłącznie wspomniane powiadomienie. 

Wobec powyższego, przytoczenie powyższych definicji ma kluczowe znaczenie nie tylko dla 

całego prawa farmaceutycznego,
23

 ze względu na daleko idące konsekwencji co do obowiązku 

stosowania szczególnych regulacji dotyczących reklamy, znakowania, prowadzania do obrotu etc leku, 

ale definicje te pozwalają na rozgraniczenie, już kilkakrotnie wspominanych pojęć - suplementu i leku. 

Ale czy rzeczywiście? 

Takie ujęcie tematu przez ustawodawcę ma chronić nas przed zagrożeniami, jakie mogą 

wyniknąć ze stosowania środków leczniczych, których wpływ na zdrowie może być relewantny. Jednak 

w mej ocenie, w sytuacji, gdy tak często nadal dochodzić do błędnej oceny suplementów diety a leku, 

ustanowione regulacje prawne nie zapewniają wystarczającej ochrony. A idąc dalej, mogą one 

wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta, a nawet podmioty profesjonalne, stricte związane 

z przemysłem spożywczym.  

Jak bowiem odnieść się do sytuacji, gdy żywność, będąca suplementem, będzie prezentowana 

jako lek? Czy wówczas zasadne będzie stosowanie przepisów prawa farmaceutycznego? A gdy 

substancja, która powinna być uznana za lek będzie prezentowana jako żywność (przykładowo celem 

będzie obejście rygorystycznych wymogów dotyczących reklamy leków)? Czy granica wytyczona przez 

ustawodawcę rzeczywiście jednoznacznie wskazują na te różnice?  

 

IV Istnienie faktycznych przesłanek możności rozgraniczenia suplementów a leków. 

W faktycznym wymiarze, z tym zagadnieniem – prawidłowego rozgraniczenia przyszło także 

zmierzyć się kilkakrotnie TSUE. W celu jednoznacznego rozgraniczenia, Trybunał sformułował pewne 

kryteria, które należy brać pod uwagę w przypadku wystąpienia wątpliwości, ale i tak z racji specyfiki 

przedmiotu rozważań, za każdym razem powinien być z osobna rozpatrywany każdy pojedynczy 

przypadek suplement diety a jego różnicy względem leku. Nie ma, bowiem możliwości wskazania 

ogólnych zasad zastosowania, co podkreślił sam Trybunał Sprawiedliwości UE.  

 

                                                           
23 Krekora M., Traple E., Prawo farmaceutyczne wyd. 2, Warszawa 2012, str. 39 i nast. 
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Pierwszy raz owe wytyczne zostały wskazane w sprawie Delattre.
24

 Do kryteriów 

klasyfikacyjnych zostały zaliczone: skład produktu, jego zastosowanie, zasięg dystrybucji, kwestia 

czy dany produkt znany jest wśród konsumentów i fakt ryzyka związany z zażywaniem środka. 

Za każdym razem właściwości produktu powinny być sprawdzane, również pod względem 

farmakologicznym, a ten muszą być co najmniej znaczący. Powyższe względu ukazują, iż Trybunał 

Sprawiedliwości przede wszystkim skoncentrował się na opracowaniu klasyfikacji opartej na ocenie 

produktu w odniesieniu do jego efektu, a nie prezentacji,
25

 co mogłoby wynikać z interpretacji 

przepisów prawa farmaceutycznego. Zgodnie z linią orzeczniczą, opakowanie nie będzie istotne 

względem klasyfikacji, prowadziłoby to do nadmiernego rozszerzenia,
26

 również zdjęcie, wizualizacje 

na opakowaniu nie są wystarczającą inspiracją dla dobrze poinformowanego konsumenta 

do zakwalifikowania tego produktu. Choć jednocześnie w odniesieniu do kryterium składu uznano, 

że w obu przypadkach będzie możliwość stosowania tych samych substancji aktywnych. Gdzie wobec 

tego istnieć będzie jednoznaczne rozgraniczenie? Można uznać, iż każdorazowo, pomimo wytyczonych 

wskaźników, będzie to sytuacja trudna. Wyznaczona granica jest niezwykle rozmyta i niewyraźna, 

a gdy weźmie się pod uwagę aspekt „znajomość produktu przez konsumentów”, czyli jeden 

ze wskaźników określony przez Trybunał, jeszcze bardziej wydaje się to zawiłe. 

Na tym przykładzie widać jak wielu trudności powstaje, nawet uwzględniając fakt stworzenia 

tychże kryteriów. Wiedza o produkcie, jego kojarzenie, wydają się trudne w ocenie, a gdy ponadto 

kwalifikacja dokonywana jest przez poszczególny organy państw członkowskich, jednolitość 

kwalifikacji na gruncie całej Unii Europejskiej wydaje się mało prawdopodobna.  

Bacząc na naszą regulację krajowe, jeszcze trudniej zdefiniować omawiane różnice. Wydaje 

się, że w prawie polskim, jaki i w praktyce władze publicznej kontroli żywności są dość konserwatywne 

i restrykcyjne. Uznano, że przepisy wymagają zmian, a po ich wprowadzeniu, stan faktycznych i tak nie 

uległ znaczącym zmianom.
27

 Jeszcze więcej wątpliwości pojawiło się w związku z wprowadzeniem 

przepisów unijnych i obecnie wskazane zagadnienie nie jest wystarczająco uregulowane, co powoduje 

szereg niejasności.
28

 

 

V Wnioski. 

Powyżej omówione względu przesądzają o istnieniu szeregu problemów natury prawnej 

i faktycznej w przedmiocie suplementów diety. Powyższe rozważania są jedynie zarysem problemu. 

Podsumowując i też powracając do względów definicyjnych, można tylko ponownie 

podkreślić, że suplementy to środki niezwykle specyficzne, pod względem faktycznym i jurydycznym. 

Dokonując ich porównania do produktu leczniczego, można tylko wskazać na niejasną linię graniczną 

                                                           
24 Zob. wyrok ETS z dnia 12 marca 1991 w sprawie C-369/88 Delatrre, str I-1487 
25 Zob. przypis powyżej 
26 Wyrok z 15 listopada 2007 r. w sprawie Komisja przeciwko Niemcom, C-319/05, Zb. Orz. 2007, s. I-9811 
27 Zob. Krzycka Iwanow M. Never- ending Debate on Food Supplements: Harmonisation or Disharmonisation of the Law?, EFFL 

nr 3 2010 r. str 124 I n. 
28 Wojciechowski P, Intruduction of a food supplement into a Polish market, Rivista di dirrito alimentare, nr 4 2010 r. 
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pomiędzy nimi, brak jednolitych przepisów prawnych. Tak, jak lek jest przeznaczony wprost 

do leczenia lub zapobiegania, a nie do ogólnej i powszechnej konsumpcji mającej na celu utrzymanie 

podstawowych funkcji życiowych organizmu ludzkiego, tak, co do zasady będzie to zadaniem 

suplementu. Te będąc szczególnymi środkami spożywczymi powinny kojarzyć się konsumentowi 

ze zdrowym trybem życia, dbałością o zdrowie. Suplementy żywnościowe powinny znajdować 

zastosowanie, wówczas gdy, celem ich spożywania będzie utrzymanie homeostazy w organizmie. Jako 

środki żywnościowe mogą wykazywać działanie odżywcze lub inne fizjologiczne, ale na pewno nie 

mogą one być przedstawiane jako posiadające właściwości lecznicze. Ich celem jest wyłącznie 

uzupełnienie diety a nie, przykładowo zapobieganie chorobom. Podstawową różnicą pomiędzy lekiem 

a suplementem będzie, więc zawsze cel zastosowania (zażywania) danego produktu, choć niewątpliwie 

obie grupy mogą być uznawane za mające podobny charakter w oparciu nawet o to kryterium. W teorii 

bardzo łatwo uznać, również na gruncie ustanowionych przepisów, iż granica pomiędzy tymi 

produktami jest jaskrawa, natomiast zupełnie nie znajduje to odzwierciedlania w opiniach 

konsumentów. Jestem zdania, że przede wszystkim jest to wynikiem niejasnego ustawodawstwa 

i szeregu luk na gruncie samego prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Prawodawca chcąc 

(poniekąd też z konieczności) zapewnić swobodę decyzyjną poszczególnym państwom członkowskim 

w zakresie regulowania tej dziedziny, mniejszą uwagę przywiązał do jakże istotnego aspektu jakim jest 

bezpieczeństwo żywności i żywienia, a także idąc dalej ochronę zdrowia i życia konsumenta. 

Niewłaściwe będzie faktyczne traktowanie suplementów żywnościowych jako produktów szczególnych, 

a następnie nie wytyczanie granic prawnych. W świetle obowiązujących przepisów wyłącznie 

powiadomienie GIS skoro nawet nie będzie to związać się z obowiązkiem wykazania odpowiedniej 

dokumentacji przeprowadzonych badaniach klinicznych? Jeszcze bardziej dziwi zupełna dowolność 

w stosowaniu ilości substancji mogących występować w składzie suplementów.  

Bacząc na te problematykę z perspektywy konsumenta, brak świadomości i możność bycia 

wprowadzonym w błąd doprowadzić może do stanu, w którym suplement zamiast pomagać będzie 

wywierał negatywny wpływ na zdrowie spożywającego. 

 

 

Summary 

The main theme of this discussion is the subject matter of products called food supplements 

which are also known as a supplementary food in U.S. The purpose of taking those products is intended 

to supplement the human food diet and provide some nutrients, such as vitamins, minerals, fiber etc. that 

may be missing or may not be consumed in sufficient quantities in a person's diet. The food supplement 

in Europe is defined as a concentrated source of nutrients or other substances with a nutritional 

or physiological effects. It is marketed "in dose" form i.e. as pills, tablets, capsules, liquids in measured 

doses etc. This nature often causes some misunderstanding what will be discussed. 
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The author presents legal issues of food supplements, concentrate on legal regulation in 

European Union and legal guides in regarding to this topic. Especially the aim is to focus on the issue of 

delimitation between those foodstuff and pharmaceutical products. In the general opinion, as showing a 

recent scientific research, the average customer does not see, in many cases, the difference between 

those two groups of products and at this point it is necessary to add that considering legal and factual 

view it is impermissible to treat food supplements and pharmaceutical products the same. Because of 

this problem the author tries to show firstly, the legal provisions in force and subsequently to point out 

the differences statutory provisions. What is more, it is taken an attempt to point actual, still difficult to 

describe differences between both groups and quoting the opinions and judicial decisions of E.U. 

legislator in this object. In the conclusion of the article the reader may find out the consideration in the 

subject of some legal loopholes and ideas and models preventive points. 
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